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LEDER

Som markedsleder inden for løsninger til arbejdspladsen
følger der et ansvar om at gå forrest med. Det gælder også,
når det kommer til bæredygtighed, og Lyreco har altid
forpligtet sig til at respektere mennesker, beskytte planeten
og støtte vores kunder i deres forpligtelser.
I de seneste to år har vi udbygget og accelereret vores
indsats i forhold til ét fokuspunkt: at være pionerer, når
det kommer til bæredygtig levering af, hvad enhver
arbejdsplads skal bruge, så deres ansatte kan fokusere på
deres arbejdsopgaver.
I denne rapport vil I finde information om de initiativer, vi
har søsat, og om de resultater, vi har opnået. Det er dog
ikke nok, og vi arbejder allerede på nye initiativer, så vi kan
fortsætte med at levere A Great Working Day, og gøre det
bæredygtigt.

Grégory LIENARD • Administrerende direktør

VORES VISION

A
GREAT
WORKING
DAY.
DELIVERED.

VORES MISSION
At være pionerer inden for bæredygtig levering af,
hvad enhver arbejdsplads skal bruge, så deres ansatte
kan fokusere på deres arbejdsopgaver.
Lyreco i overblik:

Privatejet selskab

25

lande i Europa
og Asien

17

yderligere markeder
via partnerskaber

11.000
ansatte
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JERES
BÆREDYGTIGE
PARTNER

pef
EU

EU
PEF

LYRECOS
GRØNNE
TRÆ

Pilot
SMETA
& BSCI
til audits

GLOBAL
COMPACT

EU’s
ECOLABEL
på Lyrecos
produkter

2004

2009

2012

2013

2014

Vores ansatte siger det bedst!
I 2021 beskrev 91 % af vores ansatte Lyreco som
en socialt og miljømæssigt ansvarlig virksomhed.*
*Kilde: 2021 GPS survey af 10.000 Lyreco-ansatte

Hvert år fornyer vi vores engagement i bæredygtighed ved at leve
op til de certificeringer, miljømærker og programmer, der alle styrker
vores fokus på at opbygge mere ansvarlige processer.

pef
EU

Tilslutning til
EU’s PEF-

Medlem af
HUMAN
RIGHTS Club

metode

Tilslutning til den
cirkulære
økonomi

medlem

SVANEMÆRKEDE
blækpatroner

Underskriver
NYDF

SBTI

2017

2018

2019

2020

I 2020 modtog Lyreco Ecovadis’ prestigefyldte
platinmedalje, hvilket placerer Lyreco i den øverste
1 % af bæredygtige virksomheder.
Læs mere på Lyreco.dk
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BÆREDYGTIGHEDSMÅLSÆTNING

I 2015 udfærdigede FN 17 Verdensmål for
Bæredygtig Udvikling (SDG’er). De udgør en
rettesnor for regeringer, NGO’er, virksomheder
og borgere. Og de stiller skarpt på de udfordinger,
vi står over for, deriblandt fattigdom, ulighed,
klimaforandringer, ødelæggelse af miljøet, fred
og retfærdighed.
Som aktør i kontorforsyningsbranchen har vi forpligtet os til
at efterleve de 10 Global Compact-principper. Derudover
forkuserer vi på 4 af de 17 Verdensmål for Bæredygtig
Udvikling, der omhandler vores kerneaktiviteter og
forpligtelser.

Læs mere

Hvert år fornyer vi vores
engagement i bæredygtighed
ved at leve op til de
certificeringer, miljømærker
og programmer, der alle
styrker vores fokus på at
opbygge mere ansvarlige
processer. 

Det har i mange år været
et vigtigt fokuspunkt for
Lyreco at tilskynde vores
kunder til at investere
i mere bæredygtige
produkter og løsninger.

At reducere CO2udledningerne i hele
værdikæden spiller en
væsentlig rolle i forhold
til at mindske vores
miljøpåvirkning og
bidrage til vores kunders
målsætninger.

Uddannelse ser vi som
en langtidsinvestering
og støttes af alle Lyrecos
datterselskaber via vores
Lyreco For Educationprogram.
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BÆREDYGTIGE
PRODUKTER OG
YDELSER
Produkterne udgør den største miljøbelastning i
vores forretningsmodel. Derfor er det af højeste
prioritet for os at øge andelen af bæredygtige
produkter i vores sortiment år for år.

DEN PROCENTDEL, SOM
BÆREDYGTIGE PRODUKTER
UD AF DET SAMLEDE SALG
2012 • 2019*

42,2 %
34 %
26 %

2012

2015

2020

VORES MÅL
I 2026:
S
90 % AF VORE
AL
SK
LG
SA
KOMME FRA
BÆREDYGTIGE
PRODUKTER
OG YDELSER

2026

*Udregnet i forhold til vores almindelige sortiment
(lokalsortimenter ikke medregnet)

Det kræver holdarbejde at mindske vores miljøpåvirkning.
Hvis vi skal lykkes med at øge salget af bæredygtige produkter
og ydelser, er det altafgørende at få involveret hele virksomheden,
lige fra vores marketing teams til aktørerne i forsyningskæden, alle
spiller de en central rolle heri.
Juraj Nemjo • Lyreco Group Marketing director

Læs mere om vores grønne produkter på lyreco.dk

VORES CO2EMISSIONER
Siden 2010 har vi monitoreret vores CO2emissioner og opstartet initiativer til at reducere
dem. I 2020 gik vi skridtet videre og gjorde det
til det altoverskyggende mål i vores 2026-plan at
blive CO2-neutrale.

REDUKTION AF CO2-EMISSIONER
SET I FORHOLD TIL 2010-NIVEAUET
(I TONS)*

-1,82 %

2012

-16 %

-28.11 %

2015

2020

VORES MÅL
I 2026:
VÆR CO2NEUTRALE

2026

-11 % CO2-emissioner i 2020 sammenlignet med 2019*
*Kilde: Lyreco Carbon Footprint Calculator

For at eksekvere vores 2026-plan er vi gået sammen med
Ecochain for at skabe en pålidelig CO2-opgørelse, der
dækker alle Lyreco Skandinaviens aktiviteter. De første
tilbagemeldinger er, at vi kan forbedre os i forhold til
distribution. Næste skridt er at applicere CO2-opgørelsen i
alle Lyrecos datterselskaber på verdensplan og at igangsætte
nye og ambitiøse programmer, der reducerer vores CO2emissioner.
Gro Kardel • Lyreco Scandinavian Quality and
Sustainability manager, Carbon Neutrality leader

Læs mere på lyreco.dk
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DEN CIRKULÆRE
ØKONOMI
I 2020 besluttede vi os for, at vi inden 2025 skal
bidrage til den cirkulære økonomi på 5 konkrete
områder. Det første år gik med samle erfaring, og
derfor var resultaterne som forventet ikke så store.
Frem mod 2025 vil vi dog yderligere cementere
vores fokus på den cirkulære økonomi, så vi kan
udbygge sortimentet af bæredygtige løsninger for
vores ansatte, kunder og for branchen som helhed.

MÅL
2025

Ingen brug af
engangsplast på
vores lokaliteter

STATUS
2020

VORES MÅL
I 2026:
AT VÆRE EN
NULSPILDSARBEJDSPLADS

Engangskrus bruges ikke
længere i 70 % af vores
hovedkvarterer.
Engangsplastflasker bruges
ikke længere eller genbruges i
50 % af vores hovedkvarterer.

Et komplet sortiment
af genanvendelige
produkter

Vi har defineret, hvilke
produkter der skal indgå
i sortimentet.

Indsamling
af udtjente
produkter

Under udvikling:
7 nye indsamlings- og
genbrugsservices.
3 nye indsamlings- og
genanvendelsesservices.

Bæredygtig
emballage til
alle produkter

Under udvikling:
En ansvarlig politik i forhold til
emballage.
2 løsninger for genbrug af
emballage.

Udvikle en standard
for den cirkulære
økonomi, der kan
bruges i branchen

Benchmarks fra troværdige
tredjeparter i forhold til
nuværende eller fremtidige
standarder.

Læs mere på lyreco.dk

ETISK ADFÆRD OG
BÆREDYGTIGHED I
FORSYNINGSKÆDEN
Som førende distributør i kontorartikler og
løsninger til arbejdspladsen har Lyreco et særligt
ansvar for at implementere en auditeringsproces,
der sikrer, at vores leverandører lever op til deres
ansvar, både socialt, etisk, miljømæssigt og juridisk.

5 områder, der tjekkes ved vores
leverandør-audits:

1 • Et produkts miljømæssige påvirkning
2 • Vigtigheden af CSR for organisationen og ledelsen
3 • Miljøledelsessystemet
4 • Sikkerheds- og sundhedsbestemmelserne
5 • Social ansvarlighed, Forretningsetik og Forsyningskæden

19 fokuspunkter igangsat i 2020*
*Events og møder med leverandører ift. efterlevelse af CSR-forpligtelser,
i lande hvor Lyreco opererer.

EN GLOBAL
CERTIFICERINGSPROCES
Tillid og transparens er essentielt, når det handler om
at opfylde de krav om produktkvalitet og miljømæssige
forpligtelser, vores kunder har. Alle Lyrecos 15 datterselskaber, i de 25 lande, de opererer i, er certificeret
med ISO 9001 og ISO 14001 for deres integrerede
ledelsessystem.

Læs mere på lyreco.dk
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VORES
ANSATTE
Vi er overbeviste om, at vores ansatte er grunden til,
vi kan give vores klienter den bedste kundeoplevelse
og kundeservice. Og det er os magtpåliggende, at
vores ansatte udvikler sig og vokser som mennesker
i deres arbejdsliv hos os.
I 2020 lancerede vi vores verdensomspændende
undersøgelse, “The Great People Survey”. Det gjorde vi for
at inddrage vores ansatte i at udstikke kursen for fremtidens
Lyreco, så vi kan blive en endnu bedre arbejdsplads for dem.

THE GREAT PEOPLE SURVEY

greatpeople/survey2021.com

VORES MÅL
I 2026:
RES
AT 90 % AF VO
ER
E
TT
ANSA
ARSTOLTE AF AT CO
BEJDE FOR LYRE

Det er vores ambition, at vores ansatte skal kunne yde deres
absolut bedste, når de er på arbejde. Vi ønsker, at de kan
få det karriereforløb og opleve den personlige udvikling, de
ønsker, og som gøre dem stolte af at arbejde hos Lyreco.
Claudia Campos • Group People and Culture director
Læs mere på lyreco.dk

VORES
LOKALSAMFUND
Som den verdensomspændende virksomhed vi
er, ser vi det som vores pligt at favne både det
globale såvel som de lokale samfund, vi er en del
af. Vi deltager således i initiativer, der fokuserer
på vores lokalsamfund. Initiativer, der hjælper folk
med at opnå bedre liv og sundere nærmiljøer.
Via vores Lyreco For Education-program har vi siden 2008
arbejdet på at sikre, at børn i nogle af verdens fattige egne
får adgang til uddannelse. Fra 2018 til 2022 samler vi penge
ind til ny infrastruktur, nyt træningsudstyr og nye skoleartikler
til børn i Cambodja.

DET KUMULEREDE
BELØB TIL
CAMBODJAPROGRAMMET
2018 • 2022
€314,562
2018

€758,016

€563,605

2019

1 mio.

VORES MÅL
I 2026:
SAMLET IND INGVIA FUNDRAIS
AK TIVITETER

2020

2022

Takket være Lyreco har CARE siden 2010 udviklet
undervisningsprojekter i Brasilien, Madagascar og nu
også i Cambodja. Vores fælles mål er at udbyde en
kvalitetsundervisning, der er med til at sikre, at flere
får en uddannelse. Sammen er vi allerede nået langt!
Nathalie Rosselot • Corporate Partnership director,
Care France
Læs mere på lyreco.dk
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EKSEMPLER
PÅ LOKALE
INITIATIVER
PÅ VEJ
MOD
NUL SPILD
—

STORBRITANNIEN

I tråd med vores 2025-løfte om at indtræde i den cirkulære
økonomi har Lyreco i Storbritannien indgået et partnerskab
med Loop. Det er en global genbrugsplatform, og det er
den første B2B-organisation, der tilbyder en bæredygtig
indkøbscyklus. Her vil man starte med at sælge håndsæbe
og håndsprit i genanvendelig emballage for at reducere
emballageforbruget i hele forsyningskæden.

Læs mere

FRANKRIG

Siden 2020 har Lyreco i Frankrig arbejdet på alternative
måder at genbruge engangsmundbind på. Dette ved at
indsamle mundbind og gentænke deres sammensætning
på en unik og innovativ måde.

Læs mere

STOLTE LYRECO-ANSATTE
—
THAILAND

Lyreco i Thailand har modtaget Top Employer-prisen, hvilket
viser vores ønske om at skabe en fantastisk arbejdsplads ved
hjælp af den rette HR-strategi og ved at fokusere på vores
ansatte.

Læs mere

PÅ VEJ
MOD
NULEMISSION
—
SCHWEIZ

Siden 2012 har Lyreco i Schweiz reduceret deres CO2emissioner med 30 %. Det har de gjort ved at bruge lavemissionsvarebiler til levering i bycentrene. Siden 2017
har Lyreco leveret til deres kunder i 3 schweiziske byer ved
hjælp af elektriske rickshaws, og siden januar 2021 har man
leveret ved hjælp af eldrevne varebiler i yderligere 2 byer.
Målet er at kunne levere emissionsfrit i alle større
schweiziske byer fra 2023.

TYSKLAND

Når det kommer til ansvarlighed, er det nødvendigt at tjekke
hele energikæden. Derfor har Lyreco Tyskland besluttet at
få sin elektricitet fra udelukkende vedvarende energikilder.
I februar 2021 bekræftede E.ON Energie Deutschland
GmbH, at alle Lyreco Tysklands faciliteter i 2020 fik
deres energibehov dækket af 100 % naturlig elektricitet
fra vedvarende energikilder. Dette blev bekræftet via et
certifikat, der viser Lyrecos fortsatte engagement i kampen
mod klimaforandringerne.

VIL I VIDE
MERE?

Klik på billedet for at
downloade vores infograf om,
hvordan man kan bruge el til
at nedsætte sin miljøpåvirkning.

Læs mere
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VORES RESULTATER
I OVERBLIK
CO2-EMISSIONER

CO2-emissioner sammenlignet med 2010*
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-1,82 % -6,4 % -14 % -16 %

-16 %

-18 %

-17 % -19,3 %

2020

-28,11 %

*Kilde: Lyreco Carbon Footprint Calculator

-3 % CO2-emissioner pr. levering
-11 % CO2-emissioner i 2020 sammenlignet med 2019
CO2-neutrale fra 2026

BÆREDYGTIGE PRODUKTER
OG YDELSER
Salg af grønne produkter
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26 % 31,6 % 34,2 % 34 %

36 %

42 % 44,5 % 42,6 %

2020

42,20 %

*Set ift. salget af Lyreco-brandede produkter

90 % af det samlede salg skal fra 2026 være bæredygtige
produkter

LOKALSAMFUND

Indsamlede penge til Lyreco For Education*
2018

2019

2020

SAMLET

314.562 €

249.043 €

194.411 €

758.016 €

*For 2018-2022 Lyreco For Education Cambodia program

758.016 € indsamlet fra 2018 til 2020
Et forventet kumuleret beløb på 1 mio. € i 2022

ANSATTE
Personaleomsætning

12,34 % af arbejdsstyrken forlader virksomheden inden for
en given periode

Fravær

2,51 % – antal fraværstimer i perioden i procent af det
mulige antal arbejdstimer i perioden

LEDERSKAB I LYRECO
19 fokuspunkter

Events og møder med leverandører ift. efterlevelse
af CSR-forpligtelser, i lande hvor Lyreco opererer.

2 områder, der håndteres
med fokus på risikostyring
Kvalitetssikring og miljø

Vi er meget optimistiske efter sidste års resultat. Vi vil gerne
takke alle vores kolleger, kunder og partnere. Takket være
jer oplever Lyreco år for år at have en bedre indvirkning på
planeten og på vores ansatte. Vi vil derfor fortsætte med at
hjælpe virksomheder i den omstillingsproces, det kræver
at blive en bæredygtig arbejdsplads, og vi vil gøre det via
innovative produkter og ydelser.
Maxime Chabaud • Group Sustainability and Innovation
director

Omhandlede enheder:
Alle Lyrecos datterselskaber eksklusive Intersafe og Deskright
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